
 

DSS-31 (B) 12/23/2022  
(E) 12/19/2022 LLF  

FHEPS অথবা CITYFHEPS শপ িং লেটার এবিং ইউটিপেটির সম্বন্ধে 
আ নার যা জানা উপিত 

(Bengali)  
 

তাপ, গরম জল, বিদ্যুৎ, এিং রান্নার গুাসের মসতা েমস্ত ইউটিবলটিগুবল অন্তর্যু ক্ত করার েময় শবপং 
ললটাসর থাকা পবরমাণ হল েিুাবিক পবরমাণ যা আপবি একটি অুাপাটুসমন্ট এর জিু র্াডা বিসত পাসরি৷  

িীসের তাবলকাটি আপিাসক আপিার র্াউোসরর েসিুাচ্চ র্াডার পবরমাণ শিাক্ত করসত োহাযু করসি যবদ্ 
আপবি বকছয িা েমস্ত ইউটিবলটির জিু দ্ায়িদ্ধ হি:  

 পরবান্ধরর 

আকার 

ইউপনন্ধটর 
আকার 

সমস্ত 
ইউটিপেটি 
অন্তর্ভু ক্ত 
রন্ধেন্ধে 

রান্নার গ্যাস ও 

পবদভৎ োডা 
শুধভমাত্র 

রান্নার গ্যাস 
সহ 

শুধভমাত্র 
পবদভৎ সহ 

লকান্ধনা 
ইউটিপেটি 
অন্তর্ভু ক্ত লনই 

1 SRO $1,751 $1,652 $1,676 $1,727 $1,574 

1 0            (ষ্টয বিও) $2,335 $2,236 $2,260 $2,311 $2,158 

1 িা 2 1 $2,387 $2,275 $2,302 $2,360 $2,184 

3 িা 4 2 $2,696 $2,555 $2,586 $2,665 $2,443 

5 িা 6 3 $3,385 $3,214 $3,249 $3,350 $3,084 

7 িা 8 4 $3,647 $3,446 $3,485 $3,608 $3,296 

9 িা 10 5 $4,194  $3,963 $4,006 $4,151 $3,794 

11 িা 12 6 $4,741 $4,510 $4,553 $4,698 $4,341 

13 িা 14 7 $5,288 $5,057 $5,100 $5,245 $4,888 

15 িা 16 8 $5,835 $5,604 $5,647 $5,792 $5,435 

17 িা 18 9 $6,383 $6,152 $6,195 $6,340 $5,983 

19 িা 20 10 $6,930 $6,699 $6,742 $6,887 $6,530 

 

লকান ইউটিপেটিগুপে অন্তর্ভু ক্ত করা হন্ধেন্ধে তা আপম কীর্ান্ধব খভুঁন্ধজ  াব? 

 প্রস্তাবিত লীজ আপিাসক িলসি বক বক ইউটিবলটি অন্তর্যু ক্ত করা হসয়সছ 
 বক বক ইউটিবলটি অন্তর্যু ক্ত করা হসয়সছ তা তাবলকাটিও িলসত পাসর। লযমি: তাপ এিং গরম জল 

অন্তর্যু ক্ত করা হয়।  
 আপবি দ্ালাল িা িাবডওয়ালাসক বজজ্ঞাো করসত পাসরি 

আপম পক বাপডওোোন্ধক  াথুন্ধকযর টাকা পদন্ধত রাপজ হন্ধত  াপর? 

িা, আপবি িাবডওয়ালাসক পাথুকসকর টাকাটি বদ্সত রাবজ হসত পারসিি িা। এটি একটি "োইি বিল" বহোসি 
পবরবেত এিং িাবডওয়ালারা র্াউোর গ্রহণ করার েময় এটি িা করার প্রবতশ্রুবত লদ্ি। এটি বিবিত করসত 
োহাযু কসর লয আপিার লীসজর পবরমাণটিই হসলা আপিার র্াডা এিং র্াডা েিার জিু োশ্রয়ী রাসে। 


